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Beantwoording raadsvraag 
 

 
Onderwerp Praktische ondersteuning mantelzorgers 

 

Datum 

 

26 januari 2022 

 

Nummer 

  

RV-2207 

  

Steller vraag Riny van Leeuwen-

Berkvens 

Fractie CDA Deurne 

 

Portefeuillehouder 

 

Greet Buter 

  

Datum afdoening  

 

 

Inleiding 

Onder de “Regeling Mantelzorgondersteuning door inzet op werkzaamheden rond het huis” 

(mantelzorgregeling) werden mantelzorgers ontlast door Wmo-gecontracteerde thuis-

zorgaanbieders die praktische ondersteuning boden rond het huis van een zorgvrager. Zij 

voerden werkzaamheden uit die niet vanuit huishoudelijke ondersteuning Wmo werden 

vergoed, zoals het wassen van ramen, het vegen van de stoep of tuinwerkzaamheden. 

Volgens de evaluatie die in 2020 heeft plaatsgevonden gaf 83% van de gebruikers van de 

regeling destijds aan dat zij geholpen waren met de regeling. Desondanks heeft de 

gemeenteraad besloten om de regeling in te trekken. Bij de behandeling van dit voorstel 

tijdens de raadsvergadering van 22 december 2020 gaf het college aan dat praktische 

ondersteuning, zoals “poetszorg” op andere, effectievere en betere manieren 

georganiseerd zou gaan worden. 

 

Door middel van raadsvragen heeft CDA Deurne op 2 juli 2021 geïnformeerd naar de 

manier waarop het college van plan was deze praktische ondersteuning na intrekking van 

de mantelzorgregeling vorm te geven. In vervolg op de antwoorden die het college hier 

destijds op gegeven heeft, heeft het CDA de volgende vraag, nu de regeling sinds 1 januari 

jongstleden daadwerkelijk ingetrokken is. 

 

Vraag 

 

1. Op 22 juli 2021 maakten volgens het college nog 281 mensen gebruik van de regeling. 

Heeft het college er zicht op wie de genoemde werkzaamheden (zoals ramen wassen, 

stoep vegen, tuin bijhouden) rond het huis van een zorgvrager nu uitvoert?  

 

2. Zo ja: is dat de mantelzorger, een vrijwilliger, een wijkwerker, een Wmo-

gecontracteerde thuiszorgaanbieder of nog iemand anders? Graag ontvangen wij hier 

een specificatie van (procentueel of getalsmatig) en toelichting op. 

 

3. Zo nee: is het college van mening dat zij, zoals de portefeuillehouder tijdens de raads-

vergadering van 22 december 2020 heeft aangegeven, hiermee praktische onder-

steuning zoals “poetszorg” op andere, effectievere en betere manieren heeft 

georganiseerd? 

 

 

 

 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0c150ed7-35b7-4b57-a97b-55ae3a84a890
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/cdf1dbed-4759-465d-a519-8d1cfabab8f8

